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บทคัดยอ (Abstract) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกล

ยุทธแบบมีสวนรวม (2) ศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (3) สรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (4)ศึกษาผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกล

ยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน 

ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้ โดยการสัมภาษณกลุมเปาหมายผูเช่ียวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปจจุบันสภาพที่พึงประสงคและความจําเปน โดย

ใชแบบสอบถาม กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนและตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษาในโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด จํานวน 23 คน ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนา

รูปแบบ  โดยการสัมมนาอิงผู เ ช่ียวชาญ จํานวน 6 คน ขั้นตอนที่  4 การศึกษาผลการใชรูปแบบ 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด จํานวน 23 คน 

 ผลการวิจัยพบวา 

    1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาเชงิกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบดวย 15 องคประกอบ คือ (1) การรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล (2) ความเปนเลิศวิชาการ (3) การจัดการเรียนรูโดยการนอมนํา

ศาสตรพระราชา (4) การจัดการเรียนการสอนใหมีความเปนสากล (5) การพัฒนาสูความ

ยั่งยืน (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเปนเลศ และ 1 นวัตกรรม (7) การสรางเครือขายแหง

การเรียนรูวิชาชีพ (8) ความสามัคคี (9) ระบบการบริหารจัดการ รูปแบบ ADDIE (10) การ

บริหารจัดการสถานศึกษาเปนแบบมีสวนรวม A-I-C (11) การสรางสภาพแวดลอมที่มี

คุณภาพ (12) ระบบการสะทอนผลการปฏิบัติงาน (13) องคการมีชีวิต (14) การ

ประชาสัมพันธ และ (15) ระบบการการวัดและประเมินผล 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาใน

โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด มีความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในดานความรู ทักษะ และเจตคติ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม โดยพบวา การปฏิบัติการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมที่จําเปนตองมีสูงกวาการปฏิบัติการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมที่มีอยูจริงในปจจุบัน 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบดวย  (1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

(Natural of Student) (2) ความเปนเลิศวิชาการ (Highest Academic) (3) การจัดการ

เรียนรูโดยการนอมนําศาสตรพระราชา (National of King's philosophy Policy) (4) การ

จัดการเรียนการสอนใหมีความเปนสากล (Universally of Education) (5) การพัฒนาสู

ความยั่งยืน (Development Stronger Together) (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเปนเลศ 

และ 1 นวัตกรรม (1 people 1 practice 1 Innovation) (7) การสรางเครือขายแหงการ

เรียนรูวิชาชีพ (Network on PLC) (8) ความสามัคคี (Unity) (9) ระบบการบริหารจัดการ 

รูปแบบ ADDIE (Management by ADDIE System) (10) การบริหารจัดการสถานศึกษา

เปนแบบมีสวนรวม A-I-C (Base Participation on A-I-C) (11) การสรางสภาพแวดลอมที่มี

คุณภาพ (Environment in Quality) (12) ระบบการสะทอนผลการปฏิบัติงาน (Refection 

System) (13) องคการมีชีวิต (Organization of Life) (14) การประชาสัมพันธ (News) 

และ (15) ระบบการการวัดและประเ มินผล (Evaluation System) หรือ 
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NHNUD1NUMBER ONE ผลการประเมินรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ พบวา 

รูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นมีความถกูตองเหมาะสม เปนไดในการปฏิบัต ิและเปนประโยชนในระดับ

มากและมากที่สุด 

 4. ผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบอยูในระดับดี

มาก 
 

คําสําคัญ (Keywords) : รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาเชงิกลยทุธแบบมีสวนรวม 

และคุณภาพการศึกษา 

Abstract 
 The objectives of this research were (1) to study the factors of participating 

strategic administration for the school, (2) to study the needs on participating strategic 

administration for school on raising educational quality, (3) to create the participating 

strategic educational administrative model for educational quality raising and (4) to study 

the results on usage of participating strategic administrative model of school for raising 

the educational quality by the steps of research as 1. a study on the factors and 

indicators by interview the purposive groups, experts and specialists for 9 persons 2. a 

study current of current situations on needs and necessity by using the questionnaires, 

administrators, teachers and representative of educational committee of Ban Nongnahai 

Nonsa-ard School for 23 persons 3. modeling and model development by being on 

depending on the experts for 6 persons and 4. a study on the usage of model, purposive 

groups as the administrators, teachers and representative of committee of Ban 

Nongnahai Nonsa-ard School for 23 persons. 

 The results of  findings were as follows : 

 1. The factors of model on participating strategic of administration for school on 

raising the educational quality of Ban Nongnahai Nonsa-ard School Under the Office of 

Udon Thani Primary Education Service Area 1 which composed of 15 factors as (1) 

recognizing of baby student, (2) academic excellency, (3) learning of bringing the 

philosophy of the king on use, (4) performance on learning and teaching on universality, 

(5) the development for long lasting, (6) the practice of 1 person for 1 excellency and 1 
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innovation, (7) the creation of professional learning network, (8) harmony, (9) 

administrative ad ADDIE model, (10) school administration on A-I-C for participation, (11) 

the creation of quality environment, (12) the system op operational resonance, (13) living 

organization, (14) information and (15) the systems of estimation and evaluation. 

 2. the administrators and teachers and time representative of the committee of 

Ban Nongnahai Nonsa-ard School need and having necessity on participating strategic 

school administration for ranging educational quality as knowledge, skills and attitude on 

participating strategic administration of school. The participating strategic administration 

was on higher more than in the present as it was true. 

 3. The model of participating strategic administration of school for raising 

educational quality of Ban Nongnahai Nonsa-ard School Under the Office of Udon Thani 

Primary Education Service Area 1 included (1) nature of student, (2) highs academy, (3) 

national of king’s philosophy policy, (4) universality of education (5) development 

stronger to gather, (6)  1 people 1 practice 1 innovation, (7) network on PLC (8) unity, (9) 

management by ADDIE system, (10) base participation on A-I-C, (11) environment in 

quality, (12) refection system, (13) organization of life, (14) news, (15) evaluation system. 

The results on model evaluation by the experts was founded that the developing model 

was appropriate and possible on practice and on advantages for high and the highest 

level. 

 4. The results on using participating strategic administrative model of school for 

raising the educational quality of Ban Nongnahai Nonsa-ard School Under the Office of 

Udon Thani Primary Education Service Area 1 were founded that the satisfaction towards 

the usage of model was in the high level. 
 

Keywords : The Model for Participating Strategic Administration and The 

School for Raising the Educational Quality 

 

บทนํา (Introduction) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตพุิทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 มีหลักการจัดการศึกษาเพ่ือใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียมกันทาง

การศึกษาการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ใหเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด
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ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา

ทางวิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและ

ปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 2) สราง

คุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม 

เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวงมุงสรางพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็กปลูกฝงความเปน

สมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือการ

ทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความ

ตองการของผูเรียน สามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวาการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิต

และสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองพ่ึงกันเองได 

และสามารถแขงขนัไดในระดับนานาชาต ิโดยกําหนดใหสถานศึกษาเปนหนวยงานที่มีอํานาจ

หนาที่ในการจัดการศึกษา และรูปแบบการบริหารโรงเรียนเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานงานที่ปฏิบัติ เพ่ือสรางโรงเรียนใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพสูง เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเน่ืองยั่งยืน เปนการทํางานและจัดการองคการที่เนน

การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่สําคัญอยางนอย 3 ประการไปพรอม

กัน คือ บรรลุเปาหมายพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) การบริหารเชิงกลยุทธเปนรูปแบบการ

บริหารที่ไดรับความสนใจมากในปจจุบัน โดยผูบริหารจะตองวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด

กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอ่ืน แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทาง

ใหองคกรปฏิบัตงิานไดเหนือ คูแขงขนัและเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการได (ชู

ใจ เอ้ืออักษร, 2549 : 1) 

 กระบวนการบริหารที่สําคัญและเปนที่นิยมในปจจุบันตามแนวนโยบายการบริหาร

จัดการภาครัฐ ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ตางใหความสําคัญกับรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนัก

การศึกษาหลายทาน ไดแกลิเคิรท (Likert, 1967 : 86), ชวานเบอรก (Swanberg, 1996 : 

142) ตอศักดิ์ บุญเสือ (2556 : 47) คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (2564 : 71) และปรีชา แกววิเชียร (2561 : 

267) ที่กลาวโดยสรุปวาหลักการบริหารแบบมีสวนรวม จะชวยใหการบริหารองคการมี
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ประสิทธิภาพซึ่งเปนการเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคล ทั้งภายในและภายนอกองคการ 

เขามารวมรับรูรับฟงแนวคิด แนวนโยบาย ผลประกอบการ รวมคิดรวมวางแผน รวมตัดสินใจ 

รวมดําเนินงาน รวมกิจกรรมรวมกํากับติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาองคการ

ตามสถานภาพ ซ่ึงกระบวนการบริหารตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกก็เนนการ

บริหารแบบมีสวนรวมสถานศึกษาจึงตองใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือบริหาร

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

 โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด ตั้งอยูหมูบานหนองนาไฮ หมูที่ 2 ตําบลสุม

เสา อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต 1 เปดสอนระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนตน มีเน้ือที่ทั้งหมด 16 ไร เขตพ้ืนที่บริการ 

ใหบริการ 3 หมูบาน ได บานหนองนาไฮ หมูที่ 2 บานโนนสะอาด หมูที่ 11 และบานโนนทับ

ชาง หมูที่ 16 ตําบลสุมเสา อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีจํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

ทั้งสิ้น 224 คน มีครูและบุคลากร จํานวน 18 คน ผลการประเมินการทดสอบความสามารถ

ดานการอานของผูเรียน ระดับชาติ (RT และ NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลการ

ประเมินการความสามารถดานภาพรวมทุกดาน (RT) คะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.62 ซึ่งสูงกวา

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการ

ประเมิน (NT) คะแนนเฉลี่ยรอยละ 60.84 ซึ่งสูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

ระดับประเทศเชนกัน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 

2563 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 ภาพรวมทั้ง 4 สาระวิชา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.95 ซึ่งต่ําระดับประเทศ และผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาพรวมทั้ง 

4 สาระวิชา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 42.95 ซึ่งสูงระดับประเทศ จากการศึกษาสภาพการ

บริหารงานของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาดในปจจุบัน ไดพบปญหาและจุดออนใน

การจัดการศึกษาหลายดาน และดานที่ตองมีการปรับปรุงและแกไขโดยรีบดวนเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ ชุมชนยังขาดความตระหนักในการเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรมและการจัดการศึกษา โดยชุมชนขาดความ

ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองในการเขามามีสวนรวมเทาที่ควร โดยเฉพาะในดานการ

เปนองคคณะบุคคลที่จะทําหนาที่เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนให
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เกิดความรวมมือที่ดีตอกัน และจากการประเมินตนเองของโรงเรียน พบวา ดานการสงเสริม

ความสัมพันธ และความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 

ในการจัดการและพัฒนาการศึกษาอยูในเกณฑคุณภาพระดับพอใช ถึงแมวาชุมชนจะเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษา แตก็อยูในระดับคอนขางนอย และยังมีสวนรวมในการสนับสนุน

สงเสริมการเรียนรูนอยอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงแหลงเรียนรู เชน หอง

คอมพิวเตอร เปนตน และไดพบปญหาอีกวาโรงเรียนไดจัดใหมีการสรางความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ยังไมพบรองรอยชัดเจนดานเอกสารหลักฐานและการ

สัมภาษณผูเก่ียวของอีกทั้งชุมชน ยังขาดความตระหนักในการเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรงยังขาดความตระหนักในการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาในลักษณะตางๆ เชน การบริจาคทรัพยสินสําหรับปรับปรุงแหลงเรียนรูของ

นักเรียน และอ่ืนๆ ที่มีสวนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขาดความตระหนักใน

การมีสวนรวมทางตรง เชน การเปนวิทยากรใหการอบรมการใหความรวมมือในการศึกษาดู

งานจากแหลงเรียนรูภายในทองถิ่นที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาใช ในการรวมจัดการศึกษา

ใหแกโรงเรียน เปนตน (รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด, 2563) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูอํานวยการ

โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1 จึงสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ

แบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อศึกษาองคประกอบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ศึกษา

ความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา สรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และศึกษาผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกล

ยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพ่ือนําขอสารสนเทศที่ไดไป

ใชในการปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาดใน

การจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย (Research Objective) 

1. เพ่ือศึกษาองคประกอบการบริหารจัดการสถานศกึษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศกึษาเชิงกลยุทธแบบ

มีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

3. เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

4. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) 

 วจัิยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยทุธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนอง

นาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ดําเนินการ

วิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กําหนดขั้นตอน

ดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนน

สะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานี เขต 1 จากจํานวน 

219 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,174 คน 
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  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย กลุมตัวอยางที่ใชในการ

สังเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน

สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

อุดรธานี เขต 1 จากจํานวน 219 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 234 คน จําแนกเปน ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 22 คน และครูวิชาการจํานวน 212 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยเทียบจํานวนจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) และ

ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) 

  1.3 กลุมเปาหมาย คือ ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิง   

กลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนน

สะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยการสัมภาษณ

กลุมเปาหมายผูเชีย่วชาญและผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาตนแบบ คือ 

เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานมาแลวไมนอยกวา 1 คร้ัง และเปนสถานศึกษาที่

ไดรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 

อยูในระดับดีมาก โดยผูวิจัยตองการขอมูลของผูที่ไดปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับงานการบริหาร

จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมและเปนขอมูลสําคัญเชิงลึกตองมีการเลือก

กลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปน 3 กลุม คือ (1) กลุมผูอํานวยการหรือรอง

ผูอํานวยการ จํานวน 1 คน (2) กลุมครูผูสอน จํานวน 1 คน (3) กลุมประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน รวม 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งหมด 

จํานวน 9 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในระยะน้ี ไดแก แบบสอบถามการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบาน  

หนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 3. วิธีดําเนินการ 

  3.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความคิดเห็น ความตองการจําเปนและบริบท

ที่เกี่ยวของการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยศึกษาจากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ จากน้ันนํา

ขอมูลมาวิเคราะหเน้ือหาโครงสรางของเคร่ืองมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  3.2 เก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร

จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

บานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

โดยการสัมภาษณกลุมเปาหมายผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูบริหารและครูใน

สถานศึกษาตนแบบ คือ เปนสถานศึกษาทีไ่ดรับรางวัลพระราชทานมาแลวไมนอยกวา 1 คร้ัง 

และเปนสถานศึกษาที่ไดรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษารอบที ่3 อยูในระดับดีมาก โดยผูวิจัยตองการขอมูลของผูที่ไดปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับงานการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมและเปนขอมูล

สําคัญเชิงลึกตองมีการเลือกกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปน 3 กลุม คือ (1) กลุม

ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ จํานวน 1 คน (2) กลุมครูผูสอน จํานวน 1 คน (3) กลุม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน รวม 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 

คน รวมทั้งหมด จํานวน 9 คน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก จากนั้นนําขอมูลจากการสัมภาษณมา

วิเคราะหเน้ือหาโครงสรางของเคร่ืองมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  3.3 นําผลที่ไดจากขอ 4.2 มายกรางเคร่ืองมือที่ใชสําหรับเก็บขอมูลการบริหาร

จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไดแก 

แบบสอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

  3.4 นํารางแบบสอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปหาคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประเมินความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item objective congruence : IOC) 

  3.5 นําแบบสอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแกไขแลว
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ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไปหาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยทดลอง

ใชกับผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไมเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูใน

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลาํภู เขต 1 จํานวน 30 คน 

และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) เพ่ือหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient : α 

  3.6 นําแบบสอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด

อุดรธานี เขต 1 จํานวน 234 ชุด โดยมีหนังสือนําสงจากโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด 

ถึงผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยางใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานี เขต 1 เพ่ือนัดหมาย

วันเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

  3.7 ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ

แบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่ ได รับกลับคืนมาทําการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ของการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือยืนยันจํานวน

องคประกอบ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การสังเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เม่ือผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูลการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ไดแก 

แบบสอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานี 

เขต 1 จํานวน 234 ชุด โดยมีหนังสือนําสงจากโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด ถึง

ผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยางในสังกัด
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุดรธานี เขต 1 เพ่ือนัดหมายวันเวลา

ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากน้ันนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  

   แบบสอบถามการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือสํารวจและจัดหมวดหมูตวัแปรการบริหารจัดการสถานศกึษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

  5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

   ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณสภาพปจจุบันการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการสนทนากลุม 

(Focus Group) เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลและขอเสนอแนะตอรางรูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลการ

ดําเนินงานตามแนวทางในการนํารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชงิกลยทุธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไปใชวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลตางๆ มา

จัดกลุมเปรียบเทียบวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  6.1 สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x) คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาดัชนีคาความสอดคลอง 

(IOC)  

  6.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษ ไดแก 

คาสถิติ ไค-สแควร (Chi-Square) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

 ตอนที่ 2 ความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมี

สวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 1. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
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  1.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกล

ยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และศึกษาหลักการพ้ืนฐานในการสราง

เคร่ืองมือการวิจัยประเภทตางๆ 

  1.2 กําหนดลักษณะของแบบประเมินในแตละประเด็นโดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมและ ความเปนไปไดในการวัดตัวแปรการวิจัย สรางขอคําถามตามประเด็นทีกํ่าหนด 

ดังนี้ 

  1.3 ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงและความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม

โดยผูเชี่ยวชาญ ดานการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวม จํานวน 5 คน พิจารณาคาความสอดคลองของผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ (Index 

of Concurrence : IOC) 

  1.4 นําแบบประเมินไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนที่

ไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลาํภู เขต 1 จํานวน 30 คน 

เพ่ือวิเคราะหคุณภาพความเที่ยง โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาช 

(Cronbach's Alpha Coefficient) 

  1.5 จัดพิมพแบบประเมินเปนฉบับสมบูรณและนําไปเก็บรวบรวมขอมูลความ

ตองการ จําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา กับกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 18 

คน และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ในโรงเรียนบานหนองนาไฮโนน

สะอาด รวมทั้งสิ้น 23 คน โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 18 คน 

และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ในโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด 

รวมทั้งสิ้น 23 คน เพ่ือนัดหมายวันเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งในระหวางการเก็บ

รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายเก่ียวกับความสําคัญและ 

ความจําเปนในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนชี้แจงเก่ียวกับการตอบแบบประเมินความ

ตองการ จําเปนกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหกลุมตัวอยางเห็นความสําคัญ และมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
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 3. การวิเคราะหขอมูล 

  3.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห

ความถี่แลวหาคารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูป ตารางประกอบความเรียง 

  3.2 การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของการปฏิบัตทิี่มีอยูจริงกับการปฏบิัตทิี่คาดหวัง และนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

การแปลผล 

  3.3 การวิเคราะหขอมูลความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคณุภาพการศกึษา โดยการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยการปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาที่จําเปนตองมกัีบการปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบ

มีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีอยูจริงดวยการทดสอบคาที แบบกลุมตัวอยาง

ไมเปนอิสระจากกัน (Dependent Sample t-test) เพ่ือคัดเลือกรายการขอคําถาม ที่มี

นัยสําคัญไปใชในการยกรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกล

ยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 1. ขั้นตอนการดําเนินการ 

  1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมี

สวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากเอกสาร งานวิจัย และตําราที่เกี่ยวของ จากน้ัน

นําสาระที่ได มาสังเคราะหรวมกับผลการศึกษาความตองการจําเปนในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจาก

รายการประเมินความตองการจําเปนที่มีนัยสําคัญ 

  1.2 ยกรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชงิกลยทุธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จากการสังเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยทุธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนอง
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นาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในขั้นตอน

ที่ 1 ที่ดําเนินการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

และตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษแลว 

  1.3 ตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความ

เปนไปไดในทางปฏิบัติ และความเปนประโยชน โดยใชรูปแบบการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 

และใหผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ โดยการตอบแบบสอบถามประเมินความถูกตอง ความ

เหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

บานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 4. แหลงขอมูล 

  ผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม 

จํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยจัดสัมมนาอิง ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

รางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของครูผูสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 5. เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ฉบับ ไดแก แบบบันทึกการสัมมนา 

อิงผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดยกําหนด

ประเด็นการประเมินเปน 4 ดาน ไดแก ดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ และความเปนประโยชน รวม 15 ขอ 

 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  6.1 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญและนํารางการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พรอมแบบประเมิน

รูปแบบใหผูเชี่ยวชาญลวงหนาเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาในเบื้องตน จากน้ันนัดหมายวัน
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เวลาในการสัมมนาเพ่ือประเมินรางรูปแบบโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยการจัดสัมมนาอิง

ผูเชี่ยวชาญ 

  6.2 ในการจัดสัมมนาผูวิจัยจะจัดใหมีผูชวยนักวิจัยเปนผูบันทึกความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และให

ผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบตามแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 7. การวิเคราะหขอมูล 

  7.1 ขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ โดยการ

วิเคราะห เน้ือหา และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปความเรียง 

  7.2. ขอมูลจากแบบประเมินวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง

ประกอบความเรียง  

 ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 1. กลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมายในการศึกษาผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน จํานวน 18 คน และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ในโรงเรียน

บานหนองนาไฮโนนสะอาด รวมทั้งสิ้น 23 คน โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจการใชรูปแบบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา แสดง

ความคิดเห็นหลังจากการใชรูปแบบเปนคะแนน 

 3. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

  3.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความพึงพอใจ และการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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  3.2 กําหนดลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจในแตละประเด็นโดย

คํานึงถึงความเหมาะสมและ ความเปนไปไดในการสรางขอคําถามตามประเด็นที่กาํหนด ดังน้ี 

  3.3 ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงและความถูกตองเหมาะสมของขอคําถาม

โดยผู เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาคาความสอดคลองของผลการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญ (Index of Concurrence : IOC) 

  3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลาํภู เขต 1 จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห

คุณภาพความเที่ยง โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาช (Cronbach's 

Alpha Coefficient) 

  3.5. จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจเปนฉบับสมบูรณและนําไปเก็บ

รวบรวมขอมูลความพึงพอใจหลังใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมี

สวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กับกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน จํานวน 18 คน และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ในโรงเรียน

บานหนองนาไฮโนนสะอาด รวมทั้งสิ้น 23 คน โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจหลังใชรูปแบบจํานวน 15 ขอ 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด

, 2553 : 82-83) 

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลผลการใชรูปแบบ ไดแก คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย 

(x)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย (Research Results) 

 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
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 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบดวย 15 องคประกอบ คือ (1) การ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (2) ความเปนเลิศวิชาการ (3) การจัดการเรียนรูโดยการนอมนํา

ศาสตรพระราชา (4) การจัดการเรียนการสอนใหมีความเปนสากล (5) การพัฒนาสูความ

ยั่งยืน (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเปนเลศ และ 1 นวัตกรรม (7) การสรางเครือขายแหง

การเรียนรูวิชาชีพ (8) ความสามัคคี (9) ระบบการบริหารจัดการ รูปแบบ ADDIE (10) การ

บริหารจัดการสถานศึกษาเปนแบบมีสวนรวม A-I-C (11) การสรางสภาพแวดลอมที่มี

คุณภาพ (12) ระบบการสะทอนผลการปฏิบัติงาน (13) องคการมีชี วิต (14) การ

ประชาสัมพันธ และ (15) ระบบการการวัดและประเมินผล 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาใน

โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด มีความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในดานความรู ทักษะ และเจตคติ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม โดยพบวา การปฏิบัติการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมที่จําเปนตองมีสูงกวาการปฏิบัติการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมที่มีอยูจริงในปจจุบัน 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบดวย  (1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

(Natural of Student) (2) ความเปนเลิศวิชาการ (Highest Academic) (3) การจัดการ

เรียนรูโดยการนอมนําศาสตรพระราชา (National of King's philosophy Policy) (4) การ

จัดการเรียนการสอนใหมีความเปนสากล (Universally of Education) (5) การพัฒนาสู

ความยั่งยืน (Development Stronger Together) (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเปนเลศ 

และ 1 นวัตกรรม (1 people 1 practice 1 Innovation) (7) การสรางเครือขายแหงการ

เรียนรูวิชาชีพ (Network on PLC) (8) ความสามัคคี (Unity) (9) ระบบการบริหารจัดการ 

รูปแบบ ADDIE (Management by ADDIE System) (10) การบริหารจัดการสถานศึกษา

เปนแบบมีสวนรวม A-I-C (Base Participation on A-I-C) (11) การสรางสภาพแวดลอมที่มี

คุณภาพ (Environment in Quality) (12) ระบบการสะทอนผลการปฏิบัติงาน (Refection 
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System) (13) องคการมีชีวิต (Organization of Life) (14) การประชาสัมพันธ (News) 

แ ล ะ  ( 1 5 )  ร ะ บ บ ก า ร ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( Evaluation System) ห รื อ 

NHNUD1NUMBER ONE ผลการประเมินรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ พบวา 

รูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นมีความถกูตองเหมาะสม เปนไดในการปฏิบัต ิและเปนประโยชนในระดับ

มากและมากที่สุด 

 4. ผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบอยูในระดับดี

มาก 

 

อภปิรายผลการวจิัย (Research Discussion) 

 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวน

รวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบดวย 15 องคประกอบ คือ (1) การ

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (2) ความเปนเลิศวิชาการ (3) การจัดการเรียนรูโดยการนอมนํา

ศาสตรพระราชา (4) การจัดการเรียนการสอนใหมีความเปนสากล (5) การพัฒนาสูความ

ยั่งยืน (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเปนเลศ และ 1 นวัตกรรม (7) การสรางเครือขายแหง

การเรียนรูวิชาชีพ (8) ความสามัคคี (9) ระบบการบริหารจัดการ รูปแบบ ADDIE (10) การ

บริหารจัดการสถานศึกษาเปนแบบมีสวนรวม A-I-C (11) การสรางสภาพแวดลอมที่มี

คุณภาพ (12) ระบบการสะทอนผลการปฏิบัติงาน (13) องคการมีชีวิต (14) การ

ประชาสัมพันธ และ (15) ระบบการการวัดและประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน 

ผลแยม (2557) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนที่ 1 สวนนํา 

หลักการ วัตถุประสงคและบริบท สวนที่ 2 ระบบการ บริหารแบบมีสวนรวมและวิธีการ



20 
 

บริหาร  วิธีการบริหารแบบมีสวนรวม (1) การกําหนดนโยบายและการวางแผน (2) การ

ตัดสินใจ (3) การดําเนินการ (4) การติดตามและประเมินผล (5) รวมรับผิดชอบและรับ

ประโยชน สวนที่ 3 การนํารูปแบบไปใช สวนที่ 4 ขอจํากัดในการนํารูปแบบไปใช  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (2564) ไดทําการศึกษา เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบวา องคการประกอบหลักการบริหาร

แบบมีสวนรวมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ  โลกทัศน 

การรวมเสริมสรางพลังบวก การทํางานเปนทีม การมีวิสัยทัศนรวม การบรรลุผลสําเร็จ 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาใน

โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด มีความตองการจําเปนในการบริหารจัดการสถานศึกษา

เชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในดานความรู ทักษะ และเจตคติ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวม โดยพบวา การปฏิบัติการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมที่จําเปนตองมีสูงกวาการปฏิบัติการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมที่มีอยูจริงในปจจุบัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ พรเทพ เหมรานนท (2564) การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (2564) ไดทําการศึกษา เร่ือง  การพัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1. โรงเรียนคุณภาพของชมุชน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีสภาพการบริหารแบบมี

สวนรวมอยูในระดับมาก 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบดวย  (1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
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(Natural of Student) (2) ความเปนเลิศวิชาการ (Highest Academic) (3) การจัดการ

เรียนรูโดยการนอมนําศาสตรพระราชา (National of King's philosophy Policy) (4) การ

จัดการเรียนการสอนใหมีความเปนสากล (Universally of Education) (5) การพัฒนาสู

ความยั่งยืน (Development Stronger Together) (6) 1 คน 1 ผลการปฏิบัติงานเปนเลศ 

และ 1 นวัตกรรม (1 people 1 practice 1 Innovation) (7) การสรางเครือขายแหงการ

เรียนรูวิชาชีพ (Network on PLC) (8) ความสามัคคี (Unity) (9) ระบบการบริหารจัดการ 

รูปแบบ ADDIE (Management by ADDIE System) (10) การบริหารจัดการสถานศึกษา

เปนแบบมีสวนรวม A-I-C (Base Participation on A-I-C) (11) การสรางสภาพแวดลอมที่มี

คุณภาพ (Environment in Quality) (12) ระบบการสะทอนผลการปฏิบัติงาน (Refection 

System) (13) องคการมีชีวิต (Organization of Life) (14) การประชาสัมพันธ (News) 

และ (15 )  ระบบการการวั ดและประเ มินผล ( Evaluation System) ห รือ 

NHNUD1NUMBER ONE ผลการประเมินรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ พบวา 

รูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นมีความถกูตองเหมาะสม เปนไดในการปฏิบัต ิและเปนประโยชนในระดับ

มากและมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภัสสร บุญบําเรอและคณะ (2560) ได

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเอกชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน มี 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ปจจัย

สนับสนุนการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย ผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีความรูความสามารถ การมีวัฒนธรรมและบรรยากาศ

องคกรที่เ อ้ือตอการทํางาน และการมีความรักความผูกพันตอองคกร องคประกอบที่ 2 

กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผนการมีสวน

รวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน และองคประกอบที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของความสามารถในการ

ปรับตัวของโรงเรียน 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้น มีความ

เหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ปจจัย
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สนับสนุนการบริหารแบบมีสวนรวม อยูในระดับมากที่สุด ประสิทธิผลของการบริหารแบบมี

สวนรวมอยูในระดับมาก และกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 4. ผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบอยูในระดับดี

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ตอศักดิ์ บุญเสือ (2556) ไดทําการศึกษา เร่ือง รูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 สวนนํา สวนที่ 2 หลักการของรูปแบบ สวนที่ 3 การ

บริหารแบบมีสวนรวม ผลการใชพบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestion) 

 จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ

แบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะระดับนโยบาย 

  1.1 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรเสนอแนะใหโรงเรียนใช

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด เปนแนวทางในการบริหารจัดการของ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

  1.2 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรจัดใหมีโครงการหรือ

กิจกรรมพัฒนาทักษะตามรูปแบบเรียงลําดับตามความตองการ และความจําเปนของ

ผูบริหารโรงเรียนตามรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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  1.3 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดใหมีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนความรู  เชน การประชุมสัมมนาเพ่ือถายโอน แลกเปลี่ยน ความรูและ

ประสบการณ ในทุกระดับอยางตอเน่ืองเพ่ือการเรียนรูที่ยั่งยืนไดแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการของโรงเรียน 

  2.1 โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาดตองสรางความพรอม โดยการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของบุคลากรใหรวมกันบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2.2 โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาดควรศึกษาแตละองคประกอบของ

รูปแบบ และทําความเขาใจกับเง่ือนไขกอนการนํารูปแบบไปใช โดยเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรในการดําเนินการทุกขั้นตอน 

  2.3 โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาดควรประเมินผลการการบริหารแบบมี

สวนรวมอยางสม่ําเสมอและตองดําเนินการรักษาองคความรูใหคงอยูอยางยั่งยืน 

 3. ขอเสนอแนะระดับการวิจัย 

  3.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพหรือทดลองนํารูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยทุธแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไปปรับใช เพื่อสรุปเปน

องคประกอบและกิจกรรมทางการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน 

  3.2 ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนํารูปแบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีสวนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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